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§ 75 Närvarorätt vid dagens sammanträde 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner närvarorätt för Zeinab Shavi. 

Sammanfattning 
Zeinab Shavi är praktikant på Kommunstyrelsens förvaltning och studerar 
statsvetenskap på Mälardalens Universitet, MDU.   
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§ 76 Information från förvaltningen 
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tacka för informationen. 

Sammanfattning 
Under ärendet lämnas följande information: 
Björskogskolan  

• Terminen inleddes med en konsert genom projektet Skapande skola. 
• Vid nytt läsår startar skolans värdegrundsveckor, ett arbete som 

sedan pågår under hela läsåret  och värdegrundsarbetet ska löpa som 
en röd tråd i all undervisning och aktiviteter på skolan.   

• Under större delen av hösten pågår upprustning av duschrummen 
idrottshallen. 

• Arbetar  med Läslyftet fortsätter under läsåret, vilket innebär att det 
satsas ännu mer på att stärka läs- och skrivinlärningen. 

• Eleverna i åk 4 och 5 har deltagit i Riddarskolan, en uppskattad 
aktivitet. 

Enheten VIVA 
Projekt "Vägar framåt" 
Syftet med projektet "Vägar framåt" är öka ungas (åldrarna 15-29 år) 
utbildningsnivå och hälsa. De som deltar i projektet kommer från 
kommunerna Sala, Hallstahammar, Arboga samt Kungsör. När deltagarna 
skrivs ut ur projektet får de besvara en enkät med frågor som bland annat 
handlar om tron på framtiden. 
Mottagande av flyktingar från Ukraina 
Integrationsenheten har i samarbete med utvecklingsenheten och KKTAB 
iordningsställt boende på Tallåsgården som kommer att användas för de 
flyktingar från Ukraina som har fått sina platser fördelade via 
Migrationsverket. Det är totalt 15 personer som anvisats till Kungsörs 
kommun. Utöver boendet på Tallåsgården har också en lägenhet inom 
KFAB’s organisations tilldelats. Hittills har fem personer flyttat in på 
Tallåsgården. 
Förutom att hjälpa till vid boendet så ansvarar integrationsenheten för att 
stötta individerna inom olika områden. Till exempel hur man får kontakt 
med vårdcentralen för att få vaccinationer eller vilka regler som gäller för 
studier och arbete.  
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§ 77 Ekonomiska rapport 
Diarienummer BUN 2022/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Den ekonomiska prognosen har succesivt visat på ett minskat underskott för 
budgetåret 2022. För närvarande är prognosen -1,95 Mkr. Det är alltså 
ytterligare en förbättring med drygt 1,1 Mkr. 
Den enda orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu visar på ett 
underskott beror fortfarande på en ökad kostnad för särskolans 
interkommunala ersättningar och transporter. Det underskottet har minskat 
något på grund av förändrat elevunderlag och förväntas bli -5,2 Mkr. 
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 

• Fler barn i annan pedagogisk verksamhet -50 kkr 
• Vakanta tjänster inom grundskolan 500 kkr 
• Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan 850 kkr 
• Vuxenutbildningen. Minskad organisation och tillfälliga statliga 

bidrag 1,2 Mkr 
• Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster 750 kkr 

Den totala årsprognosen förväntas bli -1,95 Mkr för 2022. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-09-20 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
KS 2022-03-28 § 50 Ekonomisk uppföljning 2022 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-07 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
BUN 2022-04-27 § 29 Ekonomisk rapport inkl 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-05-23 (2022-05-23 BUN §41) 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-09 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-06-15 (2022-06-15 BUN §54) - 
Ekonomisk rapport 
KS 2022-06-20 § 147 Ekonomisk uppföljning 2022 - äskande från BUN om 
medel för ökade interkommunala ersättningar 
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BUF tjänsteskrivelse 2022-08-15 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-08-24 (2022-08-24 BUN §69) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 78 Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 
Diarienummer BUN 2022/58 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.  

Sammanfattning 
Ekonomiskt läge 
Under 2021 genomfördes ett flertal kostnadsminskningsåtgärder inom Barn- 
och utbildningsnämnden. Under 2022 är budgeten i balans förutom för 
kostnaden som är förknippad med särskolans interkommunala ersättningar 
och transporter. Det underskottet förväntas bli ca -5,2 Mkr. 
Den totala ekonomiska prognosen för barn- och utbildningsförvaltningen 
har succesivt visat på ett minskat underskott för budgetåret 2022. För 
närvarande är prognosen -1,95 Mkr. 
Måluppfyllelse 
Av sju nämndmål är det redan nu sannolikt att fyra kommer att kunna 
uppnås. För två av målen är det för tidigt att utvärdera resultatet. Ett viktigt 
mål, som ännu inte är uppnått, är att andelen elever som blir behöriga till 
gymnasiet inte har ökat jämfört med basåret 2017. En progression har skett 
de senaste två åren. Det finns dock en oro för att både pandemin och senaste 
årets kostnadsminskningar har inneburit en negativ påverkan. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari till april 2022 BUN 
BUF tjänsteskrivelse 2022-09-21 Bokslut och delårsrapporter 2022 
Delårsrapport januari till april 2022 BUN 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Bokslut 2022 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-05-23 (2022-05-23 BUN §40) 
Delårsrapport per den 30 april 2022 - Kungsörs kommun  
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§ 79 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2022 
Diarienummer BUN 2021/50 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för rapporten och kommer 
noggrant att följa utvecklingen i de kommande ekonomiska prognoserna 
samt uppmana till fortsatt ekonomisk återhållsamhet. Förvaltningen uppdras 
att fortsatt se över förutsättningar för interkommunala ersättningar. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-08-24 att uppdra åt 
skolchefen att: 

• säga upp matsalen på Ulvesund 
• inleda en utredning om möjligheten till utökad integrerad särskola 

samt särskola i egen regi 
• till kommande nämndsmöte ta fram förslag och 

konsekvensbeskringar för personalminskningar inom förskola, 
grundskola, gymnasiets introduktionsprogram och 
vuxenutbildningen motsvarande 8 Mkr 

• samt se över förutsättningar för interkommunala ersättningar. 
Matsalen på Ulvesund är uppsagd.  
En utredning gällande särskolan är inledd. Redovisning av resultatet 
förväntas kunna ske vid nämnden sammanträde i november.  
Förslag på åtgärder motsvarande 8 Mkr och verksamhetsmässiga 
konsekvenser kommer att redovisas muntligt vid nämndens sammanträde 
2022-09-28. 
Nivån för gymnasiets interkommunala ersättningar är utredd. 
Förvaltningen lämnar två förslag inför beslut. Det är beroende på en politisk 
bedömning vilket av de två som föredras. En minskning av personal 
kommer att innebära försämrade möjligheter till att klara Skollagens krav. 
Det går samtidigt inte att garantera att det ekonomiska resultatet inför 
årsslutet visar på ett positivt resultat om inte personalminskningar 
genomförs, även om det finns en viss sannolikhet att trenden med succesivt 
bättre prognoser skulle kunna fortsätta under hösten 2022. 
Alternativ 1 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för rapporten och kommer 
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noggrant att följa utvecklingen i de kommande ekonomiska prognoserna 
samt uppmana till fortsatt ekonomisk återhållsamhet. 
Alternativ 2 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att 
genomföra besparingar motsvarande 6 Mkr på årsbasis. 

Förslag till beslut 
Alternativ 1 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för rapporten och kommer 
noggrant att följa utvecklingen i de kommande ekonomiska prognoserna 
samt uppmana till fortsatt ekonomisk återhållsamhet. 
Alternativ 2 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att 
genomföra besparingar motsvarande 6 Mkr på årsbasis. 

Överläggning 
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning diskuteras de båda 
alternativen.  

Yrkanden 
Angelica Stigenberg (S) yrkar bifall till alternativ 1 med tillägg att 
förvaltningen uppdras att fortsatt se över förutsättningar för interkommunala 
ersättningar. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag, "alternativ 1" mot "alternativ 2". 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden antar alternativ 1. 
Ordförande ställer alternativ 1 mot Angelica Stigenbergs (S) yrkanden: 
Alternativ 1 med tillägg att förvaltningen uppdras att fortsatt se över 
förutsättningar för interkommunala ersättningar. 

Resultat av omröstning 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden antar Angelica 
Stigenbergs (S) yrkanden: Alternativ 1 med tillägg att förvaltningen uppdras 
att fortsatt se över förutsättningar för interkommunala ersättningar. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-09-20 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 
Anvisning inför budgetberedning 10 maj 2021 
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Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 04 21 exkl löne och 
kostnadsökningar 
BUN 2021-04-28 § 41 Budget 2022 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 04 21 exkl löne och 
kostnadsökningar (002) 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Barn- och utbildningsnämnd 2021-05-26 (2021-05-26 BUN §50) 
Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2022 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 10 20 exkl löne och 
kostnadsökningar 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-20 
Protokollsutdrag BUN 2021-10-27, § 89 Budget 2022 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen2021-11-15, § 223 - Budget 2022 med 
plan 2023 och 2024 för Kungsörs kommun och Kommunfullmäktige 
BUN 2021-11-24 § 97 Förutsättningar för förskolans verksamhet 2022 
KF 2021-11-29 § 204 Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 
Mål och budget 2022 Tjänsteskrivelse 2022-01-19 
Mål och budget BUN 2022 
BUN 2022-01-26 § 5 Budget 2022 
Ekonomisk uppföljning 2021 
KS 2022-03-28 § 66 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Barn- och 
utbildningsnämndens detaljbudget 2022 
Ekonomisk uppföljning 2022 - Kommunstyrelsen 2022-06-20 
KS 2022-06-20 § 147 Ekonomisk uppföljning 2022 - äskande från BUN om 
medel för ökade interkommunala ersättningar (1) 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-06-15 (2022-06-15 BUN §54) (2) 
BUN 2022-04-27 § 29 Ekonomisk rapport  - Äskande 
BUF tjänsteskrivelse 2022-08-15 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-08-24 (2022-08-24 BUN §70) 
KF 2022-09-12 § 133 Ekonomisk uppföljning 2022 - äskande från BUN om 
medel för ökade interkommunala ersättningar 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 80 Beredning av BUN mål 2023 
Diarienummer BUN 2022/96 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium 
att sammanställa resultatet av nämndens diskussion gällande nämndmål för 
2023. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens nämndmål för 2023 diskuteras.  

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-09-20 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023.  
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§ 81 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2023 - Skattesats 2023 
Diarienummer BUN 2022/41 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och inväntar 
budgetramen för 2023 för fortsatt diskussion om eventuella åtgärder. 

Sammanfattning 
Förutsättningar och behov inför 2023 har redovisats och diskuterats vid 
nämndens sammanträden under våren samt i augusti 2022. Det finns 
förutom olika omvärldsfaktorer fortfarande några poster som är svåra att 
exakt prognosticera. De med störst påverkan är de interkommunala 
ersättningarna för särskola och gymnasiet. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-08-24 att uppdra åt 
skolchefen att: 

• säga upp matsalen på Ulvesund 
• inleda en utredning om möjligheten till utökad integrerad särskola 

samt särskola i egen regi. 
• till kommande nämndsmöte ta fram förslag och 

konsekvensbeskringar för personalminskningar inom förskola, 
grundskola, gymnasiets introduktionsprogram och 
vuxenutbildningen motsvarande 8 Mkr 

• samt se över förutsättningar för interkommunala ersättningar. 
De flesta av de förslag och konsekvensbeskrivningar som presenterats i 
samband med redovisningen av ”Budget 2022 med plan 2023-2024” innebär 
åtgärder som minskar möjligheten att leva upp till skollagens kvar. Det finns 
dock en möjlighet inom enheten för vuxenutbildning, integration och 
gymnasiet att under 2023 genomföra åtgärder som minskar kostnaden med 
knappt 1,4 Mkr. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att 
genomföra de föreslagna åtgärderna inför 2023 motsvarande 1,4 Mkr inom 
vuxenutbildningen, integrationsenheten och gymnasiet. 
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Yrkanden 
Angelica Stigenberg (S) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden tackar för 
informationen och inväntar budgetramen för 2023 för fortsatt diskussion om 
eventuella åtgärder. 

Beslutsordning 
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att barn- och 
utbildningsnämnden antar Angelica Stigenbergs (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-09-20 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
KS BB 2022-04-11 § 4 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 Skattesats 2023 
Budget 2023 - Förutsättningar och behov 
BUN 2022-04-27 § 30 Budget 2023-2025 - behov, förutsättningar, 
investeringar 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-02 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-05-02 (2022-05-02 BUN §38) 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
KS BB 2022-05-24 § 6 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-05-23 (2022-05-23 BUN §42) 
KS BB 2022-08-15 § 7 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023Skattesats 2023 
BUF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-08-24 (2022-08-24 BUN §71) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 82 Delegationsbeslut 
Diarienummer BUN 2022/4 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Dnr Beslut 

BUN 2022/68 Beviljad ansökan om skolskjuts, enligt 10 kap. 32 §, 
läsåret 2022-2023  

BUN 2022/84 Avslag på ansökan om skolskjuts, enligt 10 kap. 32 §, 
läsåret 2022-2023  

  
 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-28  
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§ 83 Meddelanden och rapporter 
Diarienummer BUN 2022/5 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelanden och rapporter till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
  

Dnr Handling 

BUN 2022/86 Protokollsutdrag Socialnämnden -Uppdrag från 
framtidsdagen – Hållbar sysselsättning 

BUN 2022/93 Interkontrollplan 2023 - Kommunstyrelsen 

BUN 2022/100 Polisanmälan – Stöld på Västergårdarnas förskola 

BUN 2021/50 
Protokollsutdrag KF 2022-09-12, § 133 – Budget 2022 
med plan 2023 – 2024 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2022 

BUN 2022/101 Inkommen synpunkt – Lekmiljön på Täcklunda 
förskola 

BUN 2022/94 Inkommen synpunkt – En till fritidsgård 

  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-28 Meddelanden och rapporter lämnade på barn- 
och utbildningsnämndens sammanträden 2022  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 16 (16) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 84 Övriga frågor 
Diarienummer BUN 2022/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att information om uppdraget som 
förstelärare tas med under punkten information från förvaltningen till 
sammanträdet i oktober. 

Sammanfattning 
Gunilla Wolinder (L) önskar att till nästa nämnd få information om 
förstelärarnas uppdrag och hur de är fördelade på kommunens skolor m.m. 
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